
Microsoft escull Barcelona per fer recerca sobre els ordinadors del futur 
 
El projecte es durà a terme al Centre de Supercomputació situat a la UPC, el més potent d’Europa 
 
JOSUÉ GARCIA. Barcelona 
El gegant mundial de la informàtica, Microsoft, ha escollit el Centre de Supercomputació de Barcelona com a company 
de viatge en la recerca sobre els ordinadors personals del futur. El projecte conjunt va ser presentat ahir a la UPC, on hi 
ha el supercomputador més potent d’Europa i el vuitè del món, Microsoft invertirà 810.000 euros en dos anys per 
començar aquesta recerca sobre la nova generació de xips electrònics, que amb molts processadors treballant alhora 
en el seu interior, permetran revolucionar les aplicacions informàtiques en deu anys. Microsoft vol que Barcelona 
reuneixi els millors cervells del continent en aquest àmbit. 

L’existència del Centre de Supercomputació de Barcelona i el prestigi 
internacional del seu director, Mateo Valero, en l’àmbit de l’arquitectura 
dels computadors han estat cabdals perquè Microsoft hagi decidit invertir 
un milió de dòlars en la posada en marxa d’un projecte per definir com 
seran els ordinadors durant els pròxims anys. Segons que va explicar 
Valero ahir durant la presentació de l’acord entre el centre públic i el gegant 
informàtic, la tecnologia actual evoluciona cap a nous xips que contindran 
desenes de processadors com el Pentium actual –coneguts com a 
multiprocessadors o processadors amb nucli múltiple– que obriran les 
portes a noves aplicacions impensables fins ara en els ordinadors personals, 
com ara cerques intel·ligents i el reconeixement exacte de la veu. 

Valero reco rdava que, l’any 1971, el primer microxip tenia capacitat per a 
3.200 transistors i que en l’actualitat un sol processador amb la mateixa superfície en té per a 2.000 milions. 
Però ara, els investigadors ja no poden augmentar més la velocitat de treball dels processadors i els esforços se 
centren a multiplicar el nombre de processadors en un sol xip. «Fer que els ordinadors personals siguin més 
eficients amb els processadors és el repte més gran de la informàtica», va remarcar, i hi va afegir que 
«Microsoft és l’únic capaç de fer-ho, té la necessitat, els recursos, el programari i la gent preparada.» 

Aquesta és la primera vegada que Microsoft s’alia amb un centre públic a Europa per fer recerca bàsica –amb la 
vista posada, és clar, en la comercialització futura de nous productes–. Hi treballaran deu investigadors i 
s’instal·larà un equip de servidors de Windows per e xecutar les aplicacions. Fabrizio Gagliardi, un dels directius 
de Microsoft Europa, assegurava ahir «que dos anys només sera n un preescalfament per tenir una col·laboració 
més àmplia amb els millors cervells en arquitectura dels ordinadors». 
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